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I 

 
 
 
 

Sammanfattning 
Den låga produktiviteten i byggbranschen har länge kritiserats. Tidigare rapporter och 

studier visar en låg produktivitet jämfört med andra branscher men också komplexiteten 

av produktivitetsmätningar. Syftet med rapporten är att undersöka platschefens roll och 

vilka faktorer som påverkar förmågan att få ut produktiviteten på en byggarbetsplats. 

Fallstudien genomfördes på fyra av Peabs projekt och frågeställningen besvarades med 

hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder i form av intervjuer och 

enkätundersökningar. Vidare undersöks produktivitetspåverkande faktorer såsom 

kommunikation, motivation, kompetens och samarbete. Vid jämförelse används en 

incitamentkvot som ställs i relation till enkätundersökningarna och intervjuerna. 

 

Resultatet visar tydliga skillnader mellan platschefernas förmågor, arbetssätt och 

egenskaper som leder till en skillnad i produktivitet på arbetsplatserna. 

 

Slutsatsen visar vilka egenskaper och arbetssätt som tenderar i att ge en hög 

produktivitet. 

 
Nyckelord: produktivitet, platschef, byggbranschen, arbetsledning, arbetsproduktivitet, 

ledarskap 
 

Abstract 
The construction industry has been criticised for lacking productivity. Previous reports 

and studies show a low productivity compared to other industries but also the 

complexity of productivity measurement. The report aims to examine the site manager's 

role and the factors that affect the ability to get out productivity on a construction site. 

The case study was conducted on four of Peab's projects and the issues were answered 

using qualitative and quantitative methods such as interviews and surveys. Factors that 

affect productivity such as communication, motivation, competence and cooperation are 

further investigated. As comparison, an incentive quota imposed in relation to the 

questionnaires and interviews, are applied.  

 

The results show clear differences between site managers' abilities, methods and 

qualities that lead to a difference in productivity in the workplace.  

 

The conclusion shows what qualities and methods that tend to give a high productivity. 
 

Keywords: productivity, site manager, construction industry, supervision, labour 

productivity, leadership 
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1 Inledning 

 

I kapitlet nedan beskrivs bakgrunden och syftet som studien avses behandla. Vidare 

formuleras frågeställningar som skall besvaras. Kapitlet avslutas med avgränsningar i 

studien samt en verksamhetsbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen har länge blivit kritiserade för sin svaga produktivitet. Statskontorets 

”Skärpning gubbar” (2002) visar på sämre produktivitetsutveckling jämfört med andra 

sektorer inom näringslivet. Uppföljaren till ”Skärpning gubbar”, ”Sega gubbar” (2009) 

visar ingen nämnvärd förbättring. Platschefen spelar en oerhört viktig roll i ett projekts 

utfall. Platschefens förmåga att få gruppens förtroende är starkt sammanhängande med 

ledarens sociala kompetens, förmåga att tro på gruppen och platschefens kunskap och 

erfarenhet (SBUF 00:08).  

 

Produktiviteten är en viktig hållpunkt och är ett mått på ett företags förmåga att lyckas. 

Arbetsledningens roll blir väsentlig i huruvida en arbetsplats blir produktiv eller inte 

(Liukkonen, 1992). Målet med denna rapport är att analysera platschefens förmåga att få 

ut produktivitet på byggarbetsplatsen. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att lyfta fram positiva sidor hos en bra arbetsledning genom intervjuer, 

enkätundersökningar och jämförelser av ackordslöner (vidare benämns ackordslönerna 

som en jämförande kvot, incitamentkvot) på de olika arbetsplatserna.  

 

Studiens syfte är att arbeta fram förslag som skapar ett bra byggarbetslag med 

arbetsledningen i fokus. Föreslagna lösningar ämnar att effektivisera framtida 

byggprocesser, där en engagerad arbetsledning minimerar störningar.  

 

Dessa frågeställningar undersöks för att uppnå syftet: 

- Vilka är de väsentliga skillnaderna i arbetsledningen mellan de olika projekten? 

- Vad påverkar produktiviteten på en arbetsplats? 

- Vilken ledarstil är den optimala för en produktiv arbetsplats? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till fyra platsbyggnationer av flervåningsbostäder med platsgjuten 

betongstomme uppförda av PEAB. Fokus ligger på att jämföra platschefernas förmåga 

att samordna arbete och skapa ett produktivt arbetslag som jobbar effektivt. 

1.4 Verksamhetsbeskrivning 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13 000 anställda och 

en omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har 

strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på 

NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne (peab.se).   
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som har tillämpats vid genomförandet av denna 

rapport. 

2.1 Forskningsstrategi 

Valet av metodiskt angreppssätt på forskningsproblemet har fallit på en blandning av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder. Holme och Solvang (1996) nämner fyra olika 

sätt att kombinera de två metoderna, där en lyder: ”Kvalitativa undersökningar kan 

vara en förberedelse till kvantitativa”. De kvalitativa metoderna har primärt ett 

förstående syfte och är inriktade på att, på olika sätt, samla in information och skapa sig 

en djupare förståelse av det problem som ska studeras. Denna metod fungerar som en 

förundersökning. Kvantitativa metoder är mer strukturerade och kännetecknas av 

kontrollen från författarnas sida. Författarna tar avstånd till informationskällan och styr 

de svar som är tänkbara i förhållande till frågeställningen som valts (Holme & Solvang, 

1996). 

 

För att uppfylla målet med studien har olika datainsamlingsmetoder använts. 

Fallstudier, enkätundersökningar och intervjuer har använts som metod för att få en 

verklighetskoppling till den teoribildande litteraturstudien. Författarna har besökt 

respektive byggarbetsplats vid flertalet tillfällen för att närmare studera och observera 

det dagliga arbetet. Platscheferna har intervjuats vid ett tidigt stadium för en djupare 

förståelse av arbetsuppgifterna och arbetsledningens påverkan på arbetsproduktiviteten 

hos yrkesarbetarna. Dessa intervjuer har följts upp med återbesök och kontinuerlig 

mailkontakt för att kunna samla in nödvändig information. Vidare har författarna använt 

sig av en enkät som komplement till den kvalitativa forskningsmetoden. Denna riktade 

sig till yrkesarbetarna och gav en djupare förståelse för förhållandet till arbetsledningen. 

 

Författarna har lagt stor vikt vid den etiska frågan och, på förhand, informerat alla 

medverkande om tillvägagångsättet samt syftet med studien. Holme och Solvang (1996) 

tar upp etiska problem vid en fallstudie och författarna har skyddat de medverkandes 

identiteter samt varit mån om deras integritet. 

2.2 Fallstudie som forskningsmetod 

Fallstudien som forskningsmetod, är att föredra när aktuella eller nutida skeenden ska 

undersökas. Författarna har ingen möjlighet att påverka eller manipulera några relevanta 

variabler och använder sig istället av direkta observationer samt systematiska intervjuer. 

Styrkan i denna forskningsmetod ligger i förmågan att hantera mängder av olika 

empiriska materialtyper såsom dokument, intervjuer och observationer. 

Forskningsmetoden är icke-experimentell, eller deskriptiv, och används då författarna 

strävar efter förklaringar och beskrivningar av den studerade företeelsen (Merriam, 

1988). 

 

Enligt Merriam (1988) finns det fyra faktorer som avgör huruvida fallstudien passar för 

att undersöka något av intresse:  

- Vilken typ av frågor som ställs 

- Graden av kontroll över en situation 

- Hur det tänkta slutresultatet ska bli 

- Identifieringen av ett avgränsat system 
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Merriam (1988) menar även att den fjärde faktorn är den viktigaste då fallstudien är en 

undersökning av specifik företeelse, exempelvis en social grupp. Det avgränsade 

systemet som det finns ett intresse för eller som utgör någon form av hypotes, väljs ut 

och detta ”fall” studeras djupgående. 

 

Det finns fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande för kvalitativt inriktade 

fallstudier – de är partikularistiska, deskriptiva (beskriven tidigare), heuristiska och 

induktiva. En heuristisk fallstudie förbättrar läsarens förståelse om fallet som studeras. 

Den vidgar läsarens erfarenhet, skapar ny syn eller bekräftar dennes vetskap inom 

ämnet. Den induktiva fallstudien upptäcker nya begrepp och relationer samt skapar ny 

förståelse, snarare än att verifiera på förhand specificerade hypoteser. Partikularistiska 

fallstudien speglas av tre påståenden: läsaren får vetskap i vad som bör och inte bör 

göras, belyser ett generellt problem trots att den gäller för en speciell situation, påverkas 

av författarens egna värderingar. Här spelar även författarnas teoretiska inriktning en 

avgörande roll genom hela forskningsprocessen – från att hitta en frågeställning och 

problemformulering, till att samla in, analysera och tolka informationen (Merriam, 

1988). 

 

Författarna koncentrerade sig på fyra olika byggarbetsplatser där varje plats utgjorde ett 

specifikt fall. Samma metoder tillämpades på respektive arbetsplats och de intervjuer 

som genomfördes hade likartad struktur.   

 

2.2.1 Observationer 

Författarna tar sig an rollen som observatörer för att skapa sig en uppfattning om den 

totala situationen för de som blir observerade. Denna metod är, tillsammans med 

intervjuer, en primär informationskälla. En öppen observation bygger på att författarna 

accepteras och har tillstånd att röra sig fritt i den grupp som ska observeras (Holme och 

Solvang, 1996). Dessa förutsättningar skapas genom en nära kontakt med respektive 

platschef på de olika byggarbetsplatserna. Författarna bildar sig en egen uppfattning och 

lägger märke till saker och ting som kan ha blivit en rutin för deltagarna själva, vilket 

kan leda till en större förståelse av hela sammanhanget. Det som observeras styrs i 

största grad av frågeställningen som finns (Holme och Solvang, 1996). 

2.3 Litteraturstudie 

Författarna har använt sig av Örebro universitets databaser för att söka efter relevant 

litteratur. Vidare har avhandlingar och uppsatser inom likartade ämnen studerats där 

hänvisade källor undersökts för att hitta de ursprungliga referenserna. Litteratursökning 

gjordes vid universitetsbiblioteket i Örebro där relevant litteratur hittades i form av 

metodböcker samt material kring arbetsproduktivitet. Vid informationssökning via 

internet och databaser såsom Scopus, Summon, Swepub och SBUF, har följande sökord 

använts:  

- ”arbetsproduktivitet” 

- ”produktivitet arbetsledning” 

- ”produktivitet platschef” 

- ”produktivitet ledarskap” 

- ”produktivitet byggbranschen” 

- ”ledarskap” 

De använda källorna är pålitliga och skrivna av kända författare.  
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2.4 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod bygger på systematiska och strukturerade observationer, såsom 

enkäter med fasta svarsalternativ. Metoden kräver att planering och uppläggning skall 

vara klar innan informationsinsamlingen startar. Vid utarbetning av formuläret är det 

vitalt att författarna är medvetna om vad de vill mäta (Holme och Solvang, 1996). Vid 

användning av den vanligaste kvantitativa metoden, enkätundersökning, krävs det 

noggrann planering för att motivera respondenterna till att svara på enkäten. Denna bör 

därför vara välskriven, ha en klar struktur och inte vara alltför omfattande (Belson, 

1981). Holme och Solvang (1996) menar att författarna bör ställa sig frågan om hur de 

skulle reagera på samma enkät. 

2.4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen fungerar som ett komplement till den kvalitativa undersökningen 

där målgruppen var yrkesarbetarna. Dessa informerades kort och svarade på enkäten 

under frukostrasten på respektive byggarbetsplats. Enkäten (bilaga 2) innehöll 

påståenden och svarsalternativ som graderades med en skala 1-5, där: 

- 1: påståendet stämmer inte alls 

- 5: påståendet stämmer mycket bra 

 

Enligt Holme och Solvang (1996) bör en enkätundersökning hållas kort och intressant 

för att få en bra kvalité på svaren. Frågorna ska vara av olika karaktär och enkäten 

innehåller de mest kontroversiella frågor mot slutet, för att sedan avslutas med några 

oproblematiska frågor. Ett sådant upplägg neutraliserar eventuella spänningar som kan 

uppstå i samband med svarandet menar Holme och Solvang (1996) 

2.5 Intervjuer 

En kvalitativ forskningsmetod ligger till grund för intervjuerna som genomförts med 

platscheferna. Semi-strukturerade intervjuer utgår från en lista med frågor som ska 

besvaras med utrymme för respondentens åsikter (Holme och Solvang, 1996). Frågorna 

behöver inte nödvändigtvis besvaras i den ordning som intervjuaren har tänkt utan kan 

besvaras fritt. 

 

För att få bättre kännedom om platscheferna och projekten har samtliga platschefer 

intervjuats. Intervjuerna har ägt rum på respektive byggarbetsplats där platscheferna 

verkar. Mallen med frågor för respektive intervju har varit densamma. Intervjuerna 

används för att få en bild av platschefens syn på sin egen roll och vilken ledarstil som 

används. 

2.5.1 Kvalitativ intervju 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att den liknas vid ett ”vanligt samtal” där 

undersökningspersonen inte styrs av författarna, utan själv tillåts att påverka samtalets 

utveckling. Författarna får fram information som är intressant genom att ge 

respondenten tematiska ramar utifrån den utformade frågeställningen. Ramarna blir en 

sorts intervjumanual då det på förhand finns en uppfattning om vilka faktorer som är 

viktiga. Manualen behöver inte följas slaviskt, men viktigt är att få med de viktiga 

områdena även om det uppkommer situationer där vissa frågor granskas på ett djupare 

plan. Holme och Solvang (1996) hävdar att det är viktigt att skilja på informant- och 

respondentintervju. Respondentintervjun innebär att den som intervjuas är en person 

som är delaktig i det studerade forskningsproblemet. Här skiljer sig informantintervjun 



   

 

5 

på så sätt att den intervjuade kan ses som en ersättningsobservatör och ha mycket att 

säga om forskningsproblemet.  

2.6 Hantering och bearbetning av information 

De inspelningar av intervjuer, enkäter och anteckningar som författarna för utgör deras 

obearbetade information. Informationen bearbetas och sammanställs för att kunna 

analyseras. Kvaliteten på den insamlade informationen beror av vilka metoder som 

används, samt frågeställningen. Det är därför viktigt att ha en uppfattning om vad 

analysen skall gå ut på redan vid insamlingen. (Holme och Solvang, 1996). 

Enkätundersökningen resulterade i diverse diagram där de olika byggarbetsplatserna har 

ställts i relation till varandra och jämförts. 

2.7 Beräkningar 

Enkätundersökningens svar graderades med en poäng 1-5. Medelvärdet slogs ut för 

varje fråga, på respektive byggarbetsplats, och resulterade i ett medelvärde för hela 

byggarbetsplatsen. Frågorna 1,7 och 15 graderades omvänt, då ett samtycke till 

påståendet tolkas som ett negativt resultat, och tvärtom. Enkätsvaren har förts in i ett 

Excelblad där medelvärdet för varje fråga har beräknats, på respektive byggarbetsplats. 

Ett medelvärde har sedan beräknats för hela byggarbetsplatsen och förts in i ett 

stapeldiagram som jämför resultaten. 

2.8 Validitet/reliabilitet 

Validiteten är beroende av vad författarna mäter och i vilken mån resultaten stämmer 

överens med verkligheten (Merriam, 1988). Det avser värdet och relevansen hos de data 

som samlats in för att uppfylla forskningens syfte (Kylén, 2004). Reliabiliteten bestäms 

av hur mätningarna utförs och hur noggranna författarna är vid bearbetning av 

informationen (Merriam, 1988). Den avser tillförlitligheten i svaren samt dess säkerhet 

(Kylén, 2004). Validiteten har ökats genom en noggrann genomgång av såväl intervjuer 

som enkätundersökningar. De inspelade intervjuerna har skett i en avslappnad miljö på 

respektive byggarbetsplats. Författarna har lyssnat igenom det inspelade materialet och 

sammanfattat intervjuerna för att undvika misstag och feltolkningar. Vid 

enkätundersökningen har respondenterna fått grundlig information om 

tillvägagångsättet vid genomförandet av enkäten. Vid några av arbetsplatserna har det 

förekommit bortfall då en del av respondenterna inte befanns sig på arbetsplatsen eller 

inte ville delta.  

2.9 Forskning och etik 

En grundläggande utgångspunkt för all form av forskning är respekten för 

medmänniskor. Detta gör att den enskilde informationskällan får den fysiska och 

psykiska integriteten skyddad. Respondenterna ska inte vilseledas utan själva kunna ta 

ställning till om de är villiga att delta i undersökningar. Skydd för psykisk och fysisk 

integritet innebär att undersökningen läggs upp på sådant vis att personen som 

undersöks inte får skadliga följder på dennes psykiska och fysiska hälsa. En person som 

ingår i undersökningen bör vara informerad och ha samtyckt frivilligt att delta. Det som 

bör forskas om gränsas av etiska krav, som i sin tur inte avgränsar forskningens frihet. 

Däremot bör valet falla på forskning som värnar om den enskildes människovärde 

(Holme och Solvang, 1996). 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de olika teorier som står till grund för rapportens resultat 

och resultattolkning. 

3.1 Produktivitet och mätning av produktivitet 

Enligt Liukkonen (1992) är produktivitet ”relationen mellan ett produktionsresultat och 

den uppoffring som krävs härför mätt till exempel i timmar, antal anställda eller i 

kronor”. John A Carlsson, en av pionjärerna inom svensk produktivitetsmätning, skrev 

följande, år 1929, om produktionseffektivitet och om vad som krävdes av en 

industriledare för att förmedla produktivitet: 

 Intimt samarbete och goda förhållanden mellan arbetsgivare och arbetare 

 Omsorgsfulla planeringar av alla arbeten 

 Detaljerade, systematiska utförda undersökningar inom driftens alla områden för 

att förhindra slöseri och misshushållning med tid, material och arbete för att 

utvinna produktionseffektivitet samt för att fastställa korrekt ackord. 

 

Under 30-talet mättes produktivitet som förhållandet mellan arbetsprestationer och 

använd tid. Där stod tillverkningstiden i fokus per arbetsoperation. På 50- och 60-talet 

introducerades ett produktivitetsmått som stod för hela produktionsflödet d.v.s. 

förädlingsvärde/resursinsats där kapitalanvändning stod i fokus (Liukkonen, 1992).   

 

Produktivitet mäts av förhållandet mellan output och input. Input representerar de 

resurser som använts, personal, maskiner och material. Produktionsresultatet räknas 

som output, till exempel antal producerade enheter (produkter) eller tjänster (Eliasson 

och Samuelsson 1991). 

 

              
      

     
 

 

För att få ut väsentlig information ur denna produktivitetsformel bör två kvoter från 

olika tidsperioder jämföras 

 
       

      
⁄

       
      
⁄

 

 

där output1 och input1 är från period 1 och där output2 och input2 är från en senare 

period, 2. Denna matematiska formel ger ett relativt mått på förändring och därmed ett 

mått på huruvida förtaget har ökat sin produktivitet eller inte (Eliasson och Samuelsson 

1991). 

 

Det finns olika sätt att mäta produktivitet (Eriksson, Liukkonen och Siven, 1993). Det 

vanligaste (Eliasson och Samuelsson, 1991) sättet att mäta produktivitet är genom ett så 

kallat partiellt mått. Där mäts produktivitet som output per tidsenhet till exempel m
3
 

betong per timme. Eliasson och Samuelsson (1991) hävdar dock att det råder 

problematik med att mäta partiellt eftersom andra inputförhållanden ej beaktas. Vid 
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analys av total faktorproduktivitet mäts förhållandet mellan produktionsresultatet och 

alla ingående resurser: 

 
      

       
 

 

där L står för lönekostnader, M materialförbrukning, K kapitalkostnad och E 

energiåtgång. Det är mycket svårt att mäta total produktivitet då produktionsresultatet 

mäts i förhållande till alla ingående resurser. Dessa ingående resurser är mycket svåra 

att mäta i praktiken eftersom alla inputmängderna är av skild sort. Där måste de olika 

mängderna omvandlas till en och samma sort, exempelvis kronor, vilket medför 

komplikationer eftersom inflation och marknadsförändringar orsakar prisskillnader 

tidsperioder emellan (Eliasson och Samuelsson, 1991).   

 

Som nämnts ovan finns det flera olika sätt att mäta produktivitet där kapitalanvändning, 

tillverkningstid och de totala resurserna står i fokus i olika beräkningssätt. Detta 

utmynnar till tre de tre huvudgrupperna: 

 

                    
                   

           
 

 

                     
                   

       
 

 

                    
                   

                       
 

 

I arbetsproduktivitet mäts endast en eller några av de ingående resurserna som ställs i 

förhållande till det som producerats. Kapitalproduktiviteten relaterar 

produktionsresultatet till kapitalet. Den totala produktiviteten sammanslaget alla de 

ingående resurserna i förhållande till resultatet. 

 

De olika produktivitetsmåtten riktar sig till olika intressenter inom ett företag. 

Arbetstagarna är mest mån om att få bra lön för det utförda arbetet och att inte bli 

arbetslösa vilket är starkt kopplat till arbetsproduktivitet. Ledningen har också stort 

intresse i lönen men samtidigt också för företagets utveckling och tillväxt. Vad gäller 

ägarna så är de intresserade av kapitalets lönsamhet (Eriksson, Liukkonen och Siven, 

1993). Detta kan illustreras i en enkel tabell som är hämtad från ”Produktivitet, 

Produktivitetsutveckling” (Eriksson, Liukkonen och Siven, 1993): 

 

Intressentgrupper, mål och produktivitetsmått 

Intressegrupper Anställda Ledning Ägare 

Målvariabler Lön- och 

sysselsättning 

Lön, vinst, tillväxt Vinst 

Produktivitetsmått Arbetsproduktivitet Totalproduktivitet Lönsamhet och 

kapitalproduktivitet 

 

Figur 3.2 
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Produktivitet och effektivitet är inte synonymer (Liukkonen, 1992). Produktivitet är 

förhållandet mellan producerat resultat och produktionsresurser medan effektivitet 

mäter måluppfyllelse och resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 s. 22 (Liukkonen) 

 

I denna studie mäts produktivitet där resultat ställs i förhållande till platschefens 

egenskaper.   

3.2 Teorier om ledarskap och produktivitet 

Frederick Winslow Taylor, grundaren till taylorismen och rationaliseringsrörelsen, 

menade att produktivitet innebär att arbetarstagaren skall prestera maximalt i relation till 

arbetad tid. Detta gav upphov till ackordslöner som fungerar som motivatorer för 

yrkesarbetarna. Ackordet ledde till bättre prestationer och högre löner vilket i sin tur 

skulle leda till en produktivitetsökning som skulle bli omöjlig att rubba enligt Taylor. 

Vetenskaplig företagsledning och studier stod till grund för Taylors 

produktivitetsrecept. En man vid namn Henry Ford utförde praktiskt taylorismen i 

biltillverkningsindustrin. Ford anammade Taylors arbete och introducerade begreppet 

funktionell fabriksbyggnad där lättillgänglighet, placering av materialförråd, intern 

service etc. användes vid upprättandet av produktionsbyggnaden. Detta har varit av stor 

betydelse för produktivitetsutvecklingen menar Liukkonen (1992).  

 

I mitten av 1900-talet var USA bilindustrins föredöme för huruvida hög produktivitet 

skulle utvinnas. Den japanska biltillverkaren Kiichiro Toyoda hade dock svårt att 

anpassa sig efter den amerikanska standarden (Jan Helling, 1992) eftersom han saknade 

kapital, mark och personal för att kunna tillverka i likvärdiga skalor som på den 

amerikanska marknaden. Helling (1992) menar att Toyoda istället var tvungen att vara 

mer flexibla och resurssnåla i sin tillverkning, toyodism. Toyoda ville erbjuda sina 

kunder bilar till samma pris eller lägre, för detta krävdes att man var tvungen att göra 

rätt från början, att leverera och producera varor i precis mängd och vid rätt tidpunkt 

vilket senare utmynnade till uttrycket ”just-in-time”. Toyodism och traditionell fordism 

har många olikheter gällande syn på ledarskap.   

Produktions-

resurser 
Produktion Prestationer 

Produktivitet 

Produktivitet 

Produktions-

resurser 

Måluppfyllelser 

Resultat 

output input 
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Nedan kommer en jämförelse som Helling redogjort för ur ett ledningsperspektiv: 

 

Ledarskap 

Fordism Toyodism 

Målstyrning 

Resultatorientering 

Ansvarshierarki 

Chef 

Ansvar och befogenheter 

Ta makt 

Verkställa 

Rapportera till 

Driva på 

Bestämma över 

Styra med rutiner 

Instruktioner 

Ledning och policy 

Processorientering 

Kompetenshierarki 

Ledare 

Bemyndigande 

Ge makt 

Påverka 

Få stöd av 

Driva fram 

Omfattning av stöd 

Leda förändringar 

Information 

Figur 3.3 (Jan Helling, 1992) 

 

Elton Mayo, född 1880, död 1949, ansåg däremot att en produktivitet främst grundar sig 

på den anställdes välbefinnande på arbetsplatsen, Human-relations-teorin. Mayo var 

själv psykolog och menade att arbetstagaren var ”patienten” som skulle utvärderas och 

botas av arbetsledaren ”terapeuten”. Dock har flertalet studier utförts, bl.a. av Victor 

Vroom (Robert Levering 1988) och Bertil Gardell (1977) där arbetstrivsel och 

produktivitet satt i relation till varandra inte visat på bättre produktivitet.  

 

Enligt Peter Druckers (1988) ökar ett företags produktivitet genom målstyrning av 

ledarna i ett företag. Druckers menar att ”det är arbetsledningens uppgift att få 

arbetstagaren produktiv” där arbetsledningen måste lägga ner mer tid åt planering av 

arbetet. För att nå hög produktivitet blir arbetsledningens främsta uppgift att planera så 

de uppsatta målen nås, inte sprida glädje på arbetsplatsen som Mayos livsverk visade 

på. Kritiker menar att detta har lett till en ”akademisk överklass” där ledaren inte blir 

specialist på området utan enbart ser till personlig vinst. Ledare är en funktion och inte 

en klass menar kritikerna (Liukkonen, 1992). 

3.3 Arbetsledningens roll 

Ett företag ökar sin produktivitet genom t ex bättre maskinstyrning (Lind och Song, 

2012). Liukkonen (1992) menar att bättre produktivitet inte enbart uppnås med bättre 

produktionsformer och effektiviserad teknikanvändning utan också genom bl.a. 

attraktivare arbetsförhållanden, möjlighet till kompetensutveckling och bra ledarskap.  

 

Platschefen har en avgörande roll för ett projekts utförande (SBUF 00:08). SBUF menar 

att det finns skillnader mellan en produktiv och en mindre produktiv platschef. SBUF 

(2000) tar upp vad som är betydande för en platschef i sin studie ”Tre nycklar till 

framgångsrik byggproduktion – förtroende, tydlighet och stöd”: 

 Ledarens kompetens – förmågan att vinna gruppens förtroende genom social 

kompetens, tydlighet i uppdragsförklaringar, tro på människors kompetens och 

framför allt kunskap och erfarenhet 

 Kommunikation – kommunikation med projektörer och andra aktörer i 

projektstarten generar i en klar helhetsbild och kunskap om projektutformningen 

 Stöd – den indirekta maktpositionen som platschefen får på arbetsplatsen 
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I en produktivitetsstudie som utförts av SBUF av drygt 100 bygg- och 

anläggningsprojekt inom NCC under perioden 1989-1992 visade markanta skillnader 

projekten emellan. Dom flesta projekt med hög produktivitet hade en hög andel av 

tjänstemän (SBUF 96:16).  

 

En ledare är den personen som blir utsedd att leda och samordna en grupp människor. 

Ledarskap däremot, är en personlig egenskap, stil eller karaktärsdrag som en människa 

besitter. Därför är det lätt att beskriva att en, i det här fallet platschef, skall vara en 

ledare, men betydligt svårare att definiera hur platschefen ska bete sig för att vara en bra 

sådan (Arnold m.fl., 2005). 

 

Hur skiljer sig en ledare från andra människor? Hur beskrivs dennes ledarskap? Innan 

dessa frågor besvaras ska begreppet effektivitet tas i akt. Hur bedöms det om en ledare 

är effektiv? Ett sätt att bedöma om en ledare är effektiv är att mäta prestationen hos 

ledarens grupp och jämföra den med likartade grupper med andra ledare, menar Arnold 

m.fl. (2005). 

3.3.1 Ledarens karaktärsdrag och stil 

Enligt Arnold m.fl. (2005) har en ledare ett antal egenskaper som skiljer denne från 

genomsnittet:  

- Intelligensnivå 

- Dominansbehov 

- Självsäkerhet 

- Ihärdighet 

- Kunskap om uppgiften 

Arnold m.fl. (2005) poängterar även att dessa egenskaper och karaktärsdrag inte 

påverkar ledarens effektivitet utan hävdar att den avgörande faktorn ligger i hur 

egenskaperna speglar ledarens beteende och förmågan att förstå samt påverka 

medarbetare. Arnold m.fl. (2005) beskriver främst två centrala egenskaper som 

kännetecknar en ledare:  

- Förmågan att visa hänsyn: Ledaren visar tillit till sina medarbetare, respekterar 

idéförslag och bryr sig om deras känslor samt välmående. 

- Förmågan att strukturera: Ledaren styr över gruppen genom noggrann 

planering, kommunicerar, schemalägger aktiviteter, ger kritik och vågar testa 

nya idéer. 

Det optimala utfallet är när ledaren besitter en kombination av båda egenskaperna. 

Andra aspekter som påverkar ledarens roll och stil är dennes medverkandegrad ute på 

arbetsplatsen. Arnold m.fl. (2005) menar att en demokratisk ledare har nära kontakt med 

sina medarbetare. Ledaren fördelar ansvar och är mån om att alla medarbetare 

medverkar i att sätta upp mål och utför de aktiviteter som krävs för att nå målsättningen. 

De problem som uppstår löses i samspråk med gruppen där ledaren finns till för att 

assistera i lösningar. Genom att ge medarbetarna ansvar och befogenheter får de större 

tillfredsställelse vilket ökar prestationen hos hela gruppen. Trots att platschefen fördelar 

ansvar så ligger den slutgiltiga beslutsfattningen i hans egna händer. Vroom och Jago 

(1988) presenterar ett antal tillvägagångssätt vid beslutsfattning, som beror av beslutets 

omfattning. Ledaren kan välja att involvera sina medarbetare i olika grad eller agera helt 

autokratiskt. Situationen eller den hängande frågan som kräver ett beslut avgör vilken 

metod som används och ledaren förväntas kunna anpassa sig till dem alla (Arnold m.fl., 

2005). 
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3.4 Incitament 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att motivation i arbetslivet beror av människans 

förväntningar om att kunna uppnå målet med sitt arbete. Förväntningar om en belöning 

såsom prestationsbaserad lön, en ekonomisk bonus eller en höjd status. Denna belöning 

kan definieras som incitament. Incitamentet har en positiv effekt på människans 

prestation, där framförallt kvantiteten på utfört arbete påverkas. Arbetaren känner att det 

är värt mödan att utföra en arbetsuppgift då detta resulterar i något som den vill ha 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). I denna studie beräknas en incitamentkvot som är en 

jämförelse av ackordslönerna på de olika arbetsplatserna. 

 

3.5 Kommunikation 

Kommunikation är en process som definieras som en överföring eller ett utbyte av 

information. Ett informationsutbyte kan i en förenklad form illustreras med ett budskap 

som överförs av en sändare till en mottagare (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3.4. Informationsutbyte 

 

Dock är ämnet kommunikation mer komplex än ovan nämnt. Kommunikation kan delas 

upp i fyra huvudkategorier: kodning, kommunikationskanal, avkodning och 

återkoppling. Sändaren har för uppgift att förmedla ett budskap. Kodning handlar om 

hur sändaren formulerar sig i ordval i tal eller i skrift. Sker informationsutbytet över 

telefon eller ansikte mot ansikte? Kommunikationskanalen är förmedlingsvägen mellan 

sändaren och mottagaren. Valet av kanal är viktigt för att kunna förmedla budskapet så 

precist som möjligt. En bra kommunikationskanal för att överföra ett budskap är just 

med ett muntligt samtal. Lengel och Draft menar dock att mycket viktig information 

oftast överförs i en riktning d.v.s. genom en rapport eller informationsblad (ref. i 

Kaufmann & Kaufmann, 2010). När sändaren överfört information genom en viss kanal 

kommer mottagaren att avkoda budskapet. Avkodningen tar hänsyn till ordval, 

kroppsgester och ansiktsuttryck. Genom hela kommunikationsprocessen kan störningar 

uppstå i form av oväsen, stress, spam etc. (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Återkoppling 

ger sändaren möjlighet att korrigera budskapet till förståelse har inträtt.  

 

Enligt Mintzberg (ref. i Kaufmann & Kaufmann, 2010) ägnar ledaren 80 % av sin tid åt 

kommunikation i någon av dess former. Kaufmann och Kaufmann (2010) konstaterar 

att låg produktivitet går direkt att koppla till dålig kommunikation.    

Mottagare Sändare Mål 
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3.6 Kompetens 

För att en platschef ska kunna leda ett projekt framåt och lyckas uppnå mål såsom 

tidplaner, budget och resurshantering krävs det att personen i fråga har rätt kompetens. 

Kompetens avses inte bara de byggtekniska kunskaperna utan även en hög 

intelligensnivå och rätt personlighet. Platschefen jobbar med människor och bidrar 

starkt till bildandet av ett väl fungerande arbetslag. I figur 3.5 illustreras olika delar som 

krävs för en duktig platschef. Kunskap och erfarenhet går att förändra med tiden, men 

kompetens i form av intelligens, personlighet och förmågan att värdera är betydligt 

svårare (Josephson mfl, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Önskvärd kompetens hos platschefer. 

3.7 Team eller arbetsgrupper? 

3.7.1 Grupp 

En grupp är en konstellation av flertalet individer som samspelar och utövar 

gemensamma intressen. Gruppens medlemmar behöver nödvändigtvis inte bestå av 

bestämda individer. Således kan gruppmedlemmar komma och gå utan att gruppen 

försvinner menar Kaufmann och Kaufmann (2010).  

3.7.2 Team 

Ett team är en grupp, organiserade individer som strävar mot samma mål under en viss 

tid. Målet är att få en sammansvetsad, produktiv grupp som ska nå bättre resultat än vad 

den enskilda individen skulle presterat, även kallat synergieffekt. Om en grupp skall 

kunna fungera som ett team krävs ett ömsesidigt samspel där personerna är effektiva 

och med fördel bryr sig om varandra på ett känslomässigt plan (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010).  

 

Företag satsar allt mer på att bygga team för att få högre produktivitet och en bättre 

arbetsmiljö för individen. För att öka sammanhållningen och bygga upp ett team 

används ofta seminarier och interventioner (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

3.7.3 Skillnaden mellan arbetsgrupp och team 

I en grupp finns oftast en tydlig ledare som delegerar arbete medan ett team inte har 

någon utpräglad ledare utan ledarrollen fördelas inom teamet. Inom teamet finns också 

ett gemensamt ansvar inom gruppen som är en skillnad gentemot arbetsgrupper där 

Budskap 

Kompetens 

Färdigheter 

Kunskap 
Byggteknisk 

kunskap, 

planering, 

ekonomi, logistik 

Värderingar 
Ansvarstagande, 

vara en förebild, 

ordning och reda 

Erfarenhet 
Erfarenhet från 

byggbranschen 

 

Personlighet 
Intresse för 

byggbranschen, 

relation med 

medarbetare 



   

 

13 

ansvaret endast ligger på en individuell nivå. Jämfört med arbetsgruppens möten, 

strukturerade och formella, så är teammöten mer öppna och fokuserade på 

problemlösning. En arbetsgrupp används för formella informationsutbyten där 

gruppmedlemmarna inte har något behov av ytterligare produktivitet utöver de 

bestämda målen. Arbetsgruppen beslutar och delegerar sedan ut arbete så den enskilde 

individen skall nå målet. Teamet fattar beslut utför arbetet tillsammans för uppnå 

synergieffekt det vill säga ”samspelseffekt som är mer än summan av individernas 

enskilda bidrag”. Teammedlemmarna har ett ansvar gentemot varandra och strävar efter 

”laganda” (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 

Följande tabell beskriver översiktligt skillnaderna mellan arbetsgrupp och team hämtad 

från Katzenbach, J.R. och Smith, D.K (1993) ref. i Kaufmann och Kaufmann (2010): 

 

Arbetsgrupper Team 

1. Stark, tydlig definierad ledare 1. Omfördelade ledarroller 

2. Individuellt ansvar 2. Individuellt och ömsesidigt ansvar 

3. Mål som sammanfaller med 

organisationens mål 

3. Också specifika mål 

4. Individuella arbetsprodukter 4. Kollektiva arbetsprodukter 

5. Formella, strukturerade möten 5. Öppna, problemlösningsorienterade 

möten 

6. Mäter effektiviteten indirekt 6. Mäter effektiviteten direkt  

(kollektiv arbetsprodukt) 

7. Diskuterar, fattar beslut, delegerar 7. Diskuterar, fattar beslut och utför 

arbetet tillsammans 

Figur 3.6. Skillnader mellan arbetsgrupper och team 

 

Tabellen ovan visar att olikheter finns men även att arbetssätten inte är helt åtskilda. För 

ge en bättre bild av arbetsgrupper och team används team-prestationskurvan där 

teameffektivitet står i relation till prestation (Katzenbach, J.R. och Smith, D.K, 1993 ref. 

i Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 

Team-prestationskurva hämtad från Katzenbach, J.R. och Smith, D.K (1993) ref. i 

Kaufmann och Kaufmann (2010): 

 

 
Figur 3.7. Team-prestationskurva  
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- Arbetsgrupp: Medlemmarna i en arbetsgrupp arbetar mer individuellt till 

skillnad mot ett team. Samspelet handlar i första hand enbart om 

informationsutbyte vilket leder till utebliven synergieffekt och en avsaknad av 

ansvar gentemot varandra. 

- Psedoteam: Dåligt samspel som leder till en sämre individuell prestation och 

utebliven synergieffekt. Här finns inga mål om grupprestationer. 

- Potentiellt team: Medlemmarna i denna grupp representerar embryot till vad 

som förhoppningsvis skall utvecklas till ett team med hjälp av fungerande 

ledning. 

- Verkliga team: Här har medlemmarna ett gemensamt mål och ett ansvar 

gentemot varandra.  

- Högpresterande team: Denna grupp är idealet. Ett högpresterande, produktivt 

team med ett ingrott förtroende och ansvar i förhållande till varandra. 
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4 Empiri 

I detta kapitel görs en sammanfattning av intervjuerna med de olika platscheferna. Se 

bilaga 1 för intervjuunderlag. 

4.1 Platschef 1 

Första platschefen har akademisk bakgrund med 4 års erfarenhet av att vara tjänsteman 

inom byggbranschen. Han har ej någon ledarskapsutbildning. Projektet omsätter cirka 

100  Mkr. 

 

P1 uppskattar att han är ute i produktion runt 70 % av sin tid. P1 menar att han blir mer 

produktiv när har får vara ute i produktion istället för att sitta på kontoret, ”det sitter 

kvar en del från tiden då jag var arbetsledare”. Resten av tiden sitter han på kontoret 

och svarar på mail, beställer material men framför allt jobbar han med samordning av 

egna yrkesarbetare och underentreprenörer. Dock sker större inköp från högre ort 

påpekar P1. 

 

P1 har etablerat ett nytt lag inför detta projekt, de har alltså inte jobbat tillsammans på 

föregående projekt. Han påpekar att det är ojämn kvalitet på yrkesarbetarna men att 

vissa är väldigt duktiga. Det är inte alltid platschefen som får bestämma vilka man får 

jobba med menar P1, men säger också att ”alla är olika och har olika kompetenser”.  

 

P1 jobbar runt omkring 45 timmar i veckan och han tycker det är ett mycket roligt och 

givande jobb. Han har möte en gång i veckan med en representant från varje yrkesgrupp 

och stämmer av projektet. Om det är någonting som P1 vill kunna lägga mer tid på är 

det planering. 

 

Var du med och påverkade projektet innan första spadtaget? ”Inte så mycket, jag fick 

reda på att jag skulle få detta projekt ungefär en månad innan byggstart”, säger P1. 

Innan projektet sattes i produktion har P1 haft möten med beställare, projektörer, 

projektledare etc. 

 

Går bygget bra? ”I stora drag går det bra”, menar P1. 

 

Har du den rätta kompetensen? ”Ja, det har jag”, säger P1 och menar att han har hållit 

tidplan samt ekonomiska mål hittills.  

 

”Man är mer utsatt som platschef till skillnad mot arbetsledare”, säger P1 i intervjun. 

Tidigare har P1 jobbat som arbetsledare. 

 

Hur tror du att du uppfattas av ditt arbetslag? ”Rak, ärlig, tydlig och ganska schyst”. P1 

säger också att det känns som han har lagets förtroende. 

 

Hur uppfattar du dig själv som ledare? ”Jag försöker nog oftast vara ganska schyst, 

men så måste man vara tuff ibland och ta obekväma beslut som en del stör sig på”, 

svarar P1. Han understryker man måste kunna vara tuff när det förekommer slarv.  
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P1 känner att han får det stöd från projektledare och chefer som han behöver men säger 

samtidigt att det är han som får ta konsekvenserna om något skulle gå snett med 

projektet under produktionen.  

 

P1 har en arbetsledare under sig på detta projekt. P1 säger att han och arbetsledaren ofta 

delar på sysslorna som kommer med att vara tjänsteman. Arbetsledaren samordnar 

yrkesarbetarna, mängdar material, jobbar med utsättning men spenderar mer tid ute i 

produktion än inne på kontoret jämfört med P1. 

 

Är du nöjd med lönen? ”Det ska man aldrig vara”, säger P1 och skrattar. 

 

4.2 Platschef 2 

Platschef 2 har gymnasieutbildning och bakgrund som arbetsledare och platschef. 

Projektet omfattar 65 Mkr. P2 har gjort ett 30-tal liknande jobb innan detta projekt och 

nämner att han har haft samma stomme i arbetslaget på de senaste 5-6 jobben.  

 

”Vi känner till varandras styrkor och svagheter och vet hur arbetet ska läggas upp”, 

menar P2 och poängterar att detta är vitalt för att produktionen skall flyta på bra.  

 

Vad har du för roll på detta projekt? ”Jag är som ett nav, som allting snurrar kring”, 

säger P2 som är med och påverkar materialvalet, produktionstekniken och logistiken. 

Han säger att han litar på individens kompetens och att han hela tiden försöker jobba på 

den svagaste länken.  

 

P2 nämner även att han planerar projektet i förväg innan jobbet börjar och tar beslut om 

underentreprenörer i samspråk med projektören som är med och hjälper under projektets 

gång.  

 

P2 försöker vara ute i produktionen större delen av arbetsdagen och har ”stenkoll” på 

varje moment. Trots detta beskriver han sin ledarstil som ödmjuk och jordnära. 

Prestigelösheten, som har vuxit fram genom åren, gör att han inte är rädd att fråga, i sitt 

stora kontaktnät, om tveksamheter uppstår. P2 nämner att han varje morgon tar en fika 

med sina medarbetare för att få en så nära kontakt som möjligt med dem.  

4.3 Platschef 3 

Platschef 3 har en bakgrund som snickare och en kortare period som arbetsledare innan 

han blev platschef. Projektet omfattar cirka 120 Mkr. P3 uppskattar att han jobbat på 

cirka 10-20 olika företag. Han har en arbetsledare under sig och det är ett 

partneringjobb. 

 

Är arbetet stressigt? ”Många tycker det, men jag blir inte så påverkad”. P3 menar att 

han mycket sällan tänker på jobbet efter han gått hem för dagen. 

 

”Jag har hittills inte misslyckats och jag tänker inte göra det heller”, säger P3 och 

skrattar när han beskriver att han inte upplever någon press uppifrån.  

 

Vad gör du som platschef? ”Det enda jag gör är att se till att det funkar”. P3 menar att 

han finns där för att samordna och bereda vägen för yrkesarbetarna men datorarbetet 

lämnar han till arbetsledaren. Tidplan är inte något P3 bryr sig om. Han vet när han ska 
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vara klar, det räcker. ”Tidplan är mest något som man kan visa upp för beställaren”, 

menar P3. 

 

P3 menar att han nästan alltid får som han vill när det rör planering av projektet innan 

byggstart. ”Så länge jag får det som jag vill, blir jag inte förbannad” understryker P3 

och sitter med armarna i kors. 

 

Måndagsmöten förekommer med lagbas och arbetsledare, inga övriga uppstartsmöten.  

 

Lagerutrymmen är obefintliga menar P3 och understryker att det är oerhört viktigt att 

materialtransporterna stämmer eftersom arbetsplatsen har liten area. 

Materialbeställningar sköter P3 så han får som han vill. 

 

”Tar man inga beslut så kommer man inte framåt”, säger P3 men menar också att det 

händer att man fattar fel beslut och då får han också ta konsekvenserna av det beslutet. 

 

Är det viktigt att ha kvar samma arbetsgrupp i nya projekt? ”En kärna måste man alltid 

ha, så man vet vad de går för. Det är A och O”, menar P3. 

 

P3 tror att han upplevs av sina medarbetare som rak och ärlig och säger att han har en 

bra kontakt med yrkesarbetarna. Han beskriver att yrkesarbetarna är självgående men att 

under detta projekt har varit vissa olikheter då det kommer till gjutningen som P3 har 

sparat in mycket tid på.  

 

Ledarutbildning har P3 tagit del av, så kallad PALP (Peabs egna ledarskapsutbildning). 

P3 menar dock att utbildningarna inte hjälpt honom särskilt mycket. 

 

Är du nöjd med lönen? ”Nej, det kan man aldrig vara med det ansvaret”.  

4.4 Platschef 4 

P4 är en platschef med cirka 13 års erfarenhet och har, innan den nuvarande rollen, 

jobbat som snickare samt arbetsledare. Hans nuvarande projekt omsätter cirka 30 Mkr. 

Inför det nuvarande projektet har han med sig ett nytt arbetslag men känner trots detta 

att stämningen på arbetsplatsen är god. 

P4 sitter på kontoret större delen av arbetsdagen och värdesätter sin arbetsledare som 

”är ute och känner av stämningen hos gubbarna”. Han beskriver att planeringen är 

viktig och kommer gärna till jobbet tidigt för att sitta ner och planera dagen. ”Det är 

svårt att koppla bort jobbet på fritiden” menar P4 som inte känner sig stressad, men har 

ett genuint intresse för byggbranschen och hela tiden strävar efter att hitta nya lösningar 

för att få ett bra flyt på produktionen.  

Förutom projektets tidplan, upprättas små ”veckotidplaner” av P4 vilket gör det lättare 

att planera arbetet. Kontinuerliga möten med arbetslaget organiseras och dialogen är en 

stor del av hans ledarstil. ”Alla ska ha möjligheten att tycka till” nämner P4 som visar 

stor tilltro till arbetslagets kompetens. P4 menar att ”gubbarna jobbar ute i 

verkligheten” och han utgår från att alla kan sitt jobb, men nämner även att han hela 

tiden har koll på vad som händer och kollar till bygget när det ges tid. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av observationer, intervjuer samt 

enkätundersökningar. 

5.1 Projektbeskrivningar 

Arbetsplats 1 omfattar nybyggnation av bostadsrättslägenheter med platsgjuten 

betongstomme. Projektet omsätter cirka 100 Mkr. Kunden har på förhand ett begränsat 

antal tillval innefattande köksutrustning, färgsättning. Lägenheterna är av varierande 

storlek upp till 4 rum och kök. Tomtarean är stor vilket ger bra framkomlighet för stora 

maskiner och materielleveranser samt goda förvaringsmöjligheter. 

   Arbetsplats 2 omfattar om- och nybyggnation av bostadsrättslägenheter med 

platsgjuten betongstomme. Projektet omsätter 65 mkr. Även här har kunden möjlighet 

att välja viss fast inredning och färg. Storleken på lägenheterna är upp till fyra rum. 

Framkomligheten är något begränsad då arbetsplatsen ligger centralt belägen. Läget 

ställer hårdare på planering av materielleveranser. 

   Arbetsplats 3 omfattar nybyggnation av hyresrättslägenheter med platsgjuten 

betongstomme. Projektet omsätter 120 mkr. Lägenheterna består av ett rum och kök. 

Tomten är centralt belägen med mycket begränsad framkomlighet och minimal 

förvaringsmöjlighet.  

   Arbetsplats 4 omfattar nybyggnation av hyreslägenheter med platsgjuten 

betongstomme. Projektet omsätter 30 mkr. Lägenheterna består av ett respektive 2 rum 

och kök. Framkomligheten på tomtarean är något begränsad och logistikmöjligheterna 

likaså.  

5.2 Enkätundersökning 

Respondenterna på respektive byggarbetsplats har varit Peabs yrkesarbetare och har 

totalt varit 29 till antalet. De har alla svarat på enkät (bilaga 2). Vid genomförandet 

förekom det 6 bortfall. Åldersspannet på respondenterna var 19-63 år. En 

sammanställning av enkäten visar medelpoäng som erhålls för varje byggarbetsplats (se 

figur 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Medelpoäng för respektive byggarbetsplats  
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Ett medelvärde för varje enskild fråga presenteras nedan i (figur 5.2) där 1 är lägsta och 

5 är högsta möjliga poängen. 

- Arbetsplats 1 fick ett medelvärde på 3,92 

- Arbetsplats 2 fick ett medelvärde på 4,03 

- Arbetsplats 3 fick ett medelvärde på 4,54 

- Arbetsplats 4 fick ett medelvärde på 3,66 

 

 

  

Medelvärde 

Fråga 
 

Arb.plats 1 Arb.plats 2 Arb.plats 3 Arb.plats 4 

1 
 

3,56 3,13 4,00 3,50 
2 

 
4,11 4,25 5,00 3,25 

3 
 

4,11 3,88 4,88 2,75 
4 

 
3,78 4,00 4,50 4,00 

5 
 

4,11 4,13 5,00 3,75 
6 

 
3,78 4,63 5,00 4,75 

7 
 

2,67 2,86 3,00 3,25 
8 

 
4,44 4,75 5,00 3,75 

9 
 

4,22 4,13 5,00 4,50 
10 

 
3,78 4,00 4,63 4,50 

11 
 

3,33 4,00 4,00 3,75 
12 

 
3,89 4,25 4,63 2,00 

13 
 

4,44 4,50 4,88 2,50 
14 

 
4,11 4,38 4,88 4,25 

15 
 

2,56 3,13 2,13 3,25 
16 

 
4,00 3,88 4,88 3,50 

17 
 

3,78 3,75 4,88 2,75 
18 

 
4,00 3,63 5,00 3,25 

19 
 

4,89 4,75 4,88 5,00 

20 
 

4,89 4,63 4,75 5,00 

  

        
 

  

        
Medel 

 
3,92 4,03 4,54 3,66 

 

Figur 5.2. Medelpoäng för enskilda enkätfrågor 

5.3 Produktivitet 

Som beskrivet i tidigare kapitel kan produktiviteten mätas på olika sätt. Då 

förutsättningarna för att mäta produktiviteten varit begränsad, fokuseras här istället på 

att jämföra de respektive platschefernas grupper och dess prestationer. I det här fallet 

genom att jämföra incitamentkvoten på respektive arbetsplats som beskrivs i kapitel 3. 

Resultatet kan, i vissa fall, vara missvisande och beror på faktorer då projekten gjort 

olika antal avstämningar, ligger olika långt fram i tidplanen, är unika och har olika 

förutsättningar. För en rättvisare bild kan det vara fördelaktigt att följa upp och jämföra 
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projekten när de har avslutats. I nuläget ligger de i olika faser. Mätning av enstaka 

moment är mycket komplext att göra i efterhand. Nästa bidragande faktor är projektens 

placering, utformning samt syfte. Här finns skillnader såsom: 

- olika antal våningsplan 

- framkomlighet och yta som beror av projektets placering 

- olika form på byggnaderna 

- antal tillval i lägenheterna 

 

Slutligen ligger projekten olika långt fram i tidplanen. Tunga bitar, såsom gjutning, 

resulterar i en högre produktivitet i jämförelse med små snickerier inne i byggnaden. 

Incitamentkvoten stiger vid resningen av en stomme och sjunker i slutfasen av ett 

projekt (Johannesson, 2014).  

 

Trots de givna förhållandena finns ett intresse att jämföra arbetsplatserna. Författarna 

koncentrerar de produktivitetstendenser som går att utläsa i nuläget. I figur 5.3 visas 

incitamentkvoter för respektive arbetslag. 

 

 
Figur 5.3 Incitamentkvot för respektive arbetslag. 

5.4 Intervjuer 

P1 har en bakgrund inom byggbranschen och senare utbildat sig på akademisk nivå. 

Han beskriver sig själv som en schysst men tuff ledare när det gäller att fatta tuffa 

beslut. Nuvarande projekt är P1:s första som platschef och arbetslaget han har med sig 

in i projektet är nytt, utan att tidigare haft erfarenhet av varandra. P1 spenderar 70 % av 

arbetstiden ute i produktionen och resterande 30 % inne på kontoret. 

 

P2 är erfaren inom yrket som tjänsteman med cirka 40 år som platschef. Ledarstilen är 

prestigelös och ödmjuk med en stor tilltro till sina medarbetare. För att bygga ett starkt 

team jobbar han på att bygga upp den svagaste länken. För P2 är teamkänslan viktig och 

han har, med hjälp av sina medarbetare, byggt upp nuvarande team i 5-6 år. 

Arbetsdagen spenderas till 80 % ute i produktionen.  

 

P3 har en bakgrund som snickare och arbetsledare, innan platschefsrollen som han haft i 

5-6 år. Arbetsuppgifterna inne på kontoret delegeras mestadels till hans arbetsledare och 

1,37 

1,54 

1,61 

1,44 

1,00

1,10

1,20

1,30
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en arbetsdag spenderas till 90 % ute i produktionen. Det är en rak och ärlig ledare som 

gör på sitt sätt och oftast får sin vilja igenom vid viktiga beslut. Arbetslaget har följt 

med sedan tiden P3 var snickare och sammanhållningen är stark. 

 

P4 har varit platschef i cirka 13 år och jobbade dessförinnan som arbetsledare och 

snickare. Ett nytt arbetslag utsågs inför det nuvarande projektet. P4 tror på att föra en 

dialog med sina medarbetare och har en stark tro på individen. Största delen av tiden, 

cirka 70 %, spenderas på kontoret där P4 planerar och samordnar arbetet. 

Nedan (figur 5.4) visas platschefernas skillnader i bakgrund, egenskaper och 

karaktärsdrag. 

 

 P1 P2 P3 P4 
Utbildning Akademisk 

2år 

Gymnasial 

nivå 

Gymnasial 

nivå 

Gymnasial 

nivå 

Arbetslivserfarenhet Elektriker -> 

Arbetsledare -

> Platschef  

Arbetsledare 

-> Platschef 

Snickare -> 

Arbetsledare 

->Platschef 

Snickare -> 

Arbetsledare 

->Platschef 

Platschefsrutin 1 år 40+ år 5-6 år 13+ år 

Tid på kontor/i 

produktion 

30/70 % 20/80 % 10/90 % 70/30 % 

Team Nytt arbetslag Samma 

arbetslag i 5-

6 år 

Samma 

arbetslag i 5-

6 år 

Nytt 

arbetslag 

Beskriv din ledarstil Schysst, tuff, 

tar obekväma 

beslut 

Ödmjuk, 

prestigelös, 

tror på sina 

gubbar 

Rak, ärlig, tar 

alla beslut 

För en 

dialog, tror 

på sina 

gubbar 

Figur 5.4 Platschefernas olikheter 

5.5 Funktionsbeskrivning tillämpat Peabs platschefer 

PEAB har en generell funktionsbeskrivning för platschefer som tydliggör ansvar, 

befogenheter och kompetenskrav. Platschefen har det operativa ansvaret för det aktuella 

projektet gällande bland annat; lagstiftning, Peabs affärsidé och policy, Peabs 

verksamhetsledningssystem samt kundernas krav och förväntningar på produkten. Detta 

innebär att platschefen ansvarar för personal, ekonomi, delegerar arbetsmiljöansvar, gör 

kontinuerliga avstämningar och ansvarar att produkten genomförs enligt 

kontraktshandlingarna.  

 

Platschefen har befogenhet att inom ramen för av närmaste chef tilldelade befogenheter 

för projektet fatta beslut och vidta åtgärder om: 

 arbetsmiljö-, miljö-, och kvalitetsfrågor 

 att erforderliga resurser finns tillgängliga (personal, ekonomiska medel, teknisk 

utrustning, tid) 

 frågor som rör löpande arbete i projektet 

 attesträtt enligt företagets attestregler. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet. Platscheferna och arbetsplatserna utvärderas 

utifrån tidigare behandlat teoriavsnitt. 

6.1 Platschefen som ledare 

Ledarskapsrelaterade enkätfrågor: 2, 8, 19, 20 

 

En platschef är en spindel i nätet och en central figur i den komplexa byggproduktionen. 

Samtliga intervjuade platschefer nämner att de måste ha koll på allt som sker på 

arbetsplatsen, fatta tuffa beslut, samordna arbetet och hela tiden se in i framtiden för en 

hög produktivitet. Samtidigt måste en gemenskap och lagkänsla skapas hos 

yrkesarbetare som får alla att sträva mot ett gemensamt mål. Egenskaper som erfarenhet 

och god teknisk kompetens tillsammans med personliga egenskaper skapar en bild av 

hur ens medarbetare ser på en ledare. 

 

I enkätundersökningen (bilaga 2) riktas blickarna främst på frågorna 2 och 8, som rör 

hur en ledare ses i yrkesarbetarnas ögon. Enkäten visar att alla yrkesarbetare gett P3 full 

poäng (5) på frågorna om hur de respekterar och känner sig trygga med sin platschef. P3 

beskriver sin ledarstil som rak, ärlig och att han säger vad han tycker. Resultatet speglar 

även intrycket författarna fick genom intervjun med P3. Här märks det att ledaren har 

ett stort självförtroende och litar på sin kompetens, något han fått genom sin bakgrund 

som snickare. 

 

P4 erhöll lägst poäng på samma frågor. Fråga 2 – 3,25p och fråga 8 – 3,75p. Det är 

nämnvärt att dessa resultat är väldigt goda. En stor skillnad från P3 är att arbetslaget, P4 

har blivit tilldelad, är helt nytt inför det aktuella projektet. P4 har en ledarstil som ger ett 

lugnt intryck och nämner att han gärna för en dialog med sina yrkesarbetare. Under 

intervjun märks det att P4 har en stor tro på arbetarna, litar på deras kunskap och 

knuffar dem i rätt riktning hellre än att påtvinga arbetsorder.  

 

P1 erhöll 4,11p och 4,44p på frågorna 2 och 8. Han har med sin ledarstil vunnit 

yrkesarbetarnas respekt och förtroende trots sin ringa erfarenhet av rollen som platschef. 

I intervjun påpekar P1 att han känner sig stressad av rollen vilket är förståeligt då det är 

det första uppdragen som platschef. 

 

P2 får betygen 4,25 och 4,75 på frågorna om respekt och trygghet. De höga betygen är 

befogade med tanke på den långa erfarenheten i rollen som platschef. Intrycket som 

författarna tar med sig är att P2 är mycket lugn och kan sitt jobb utan och innan. Han 

nämner ödmjukhet och prestigelöshet som sina starka sidor. Trots sin långa erfarenhet 

är han inte rädd att fråga om råd när det uppkommer problem och menar att han inte 

behöver bevisa något. Arbetslaget som jobbar har stark sammanhållning med god 

vetskap om varandras förmågor om hur jobbet skall fördelas för att uppnå sina mål. 

6.2 Incitament 

Motivationen hos arbetslaget är viktig för att ett projekt ska flyta på och uppfylla 

uppsatta mål. Det är platschefens uppgift att få ut maximal produktivitet från sina 

arbetare genom att motivera, planera och ge dem möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett smidigt sätt. För att mäta de respektive arbetslagens produktivitet 

analyseras incitamentkvoten på arbetsplatserna som finns presenterade i figur 5.3. 
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Resultatet visar att P3 har den grupp som i nuläget presterar bäst. P3 har en bakgrund 

som snickare samt arbetsledare och är på så sätt medveten om hinder som kan uppstå. I 

intervjun nämner han arbetslagets starka sammanhållning som påverkar produktiviteten. 

P3 har en rak, tydlig och något auktoritär ledarstil. P3 nämner även att han är mån om 

att jobba för sina yrkesarbetare och vill att de ska tjäna bra pengar. P2 har det arbetslag 

som presterar näst bäst. P2 nämner även att arbetslaget tidigare haft ca 6 liknande 

projekt och menar att de stött på de flesta problemen tidigare, vilket gör att de numera 

vet hur de skall gå tillväga för att undvika dessa. Detta hjälps även av P2:s långa 

erfarenheten av rollen som platschef. 

6.3 Kommunikation 

Kommunikationsrelaterade enkätfrågor: 3, 4, 5, 6 

 

Som nämnts tidigare i rapporten är kommunikation en av de viktigaste punkterna för att 

nå hög produktivitet. De fyra intervjuade platscheferna har olika sätt att paketera (koda) 

information och olika informationskanaler. Det märks att samtliga platschefer tycker det 

är viktigt att ha en god kommunikation med sina medarbetare. Avstämningar och 

”fikasnack” är något som inte allt för sällan tas upp av de intervjuade. 

Enkätundersökningen visar på att yrkesarbetarnas uppfattning om respektive platschef 

skiljer sig åt projekten emellan. 

 

Under intervjun menar P4 att det är viktigt att medarbetarna får ha ett finger med i leken 

och beskriver vikten av ett informationsutbyte genom muntliga dialoger. Fråga 10 

(bilaga 2) handlade om att påverka sin arbetsplats där P4 med arbetsledning fick 4,5 

poäng. Detta är troligtvis en anledning till att A4 har en relativt hög incitamentkvot, 

1,44. Orsaken till den relativt låga poängen på fråga 5 angående kommunikation kan ha 

att göra med att P4 låter yrkesarbetarna lösa problem på egen hand och lägger stor vikt 

på eget ansvar än att hellre än att lägga tid på onödig information. Värt att nämna är 

tiden som P4 spenderar inne på kontoret. P4 lägger avsevärt längre tid på kontoret i 

jämförelse med de andra intervjuade platscheferna vilket i sin tur kan förklaras av den 

relativt låga poängen på fråga 5. Med en poäng på 2,75 på fråga 3 som är lägst av de 

jämförda arbetsplatserna menar yrkesarbetarna att direktiven, underlaget, för att utföra 

arbetet inte alltid är tydliga. Med detta kan författarna utvinna ett mönster beträffande 

den höga andelen av tid som P2 spenderar på kontoret. 

 

P1 beskriver sig själv som rak, ärlig och tydlig. P1 använder sig till stor del av muntliga 

samtal med sina medarbetare då arbetsdagen till större del spenderas ute i produktionen, 

närmare 90 %. Enkätundersökningen (bilaga 2) redogör en poäng på 4,11 där 

yrkesarbetarna svarade på frågan om platschefen har god kommunikation med personen 

i fråga (fråga 5) och samma poäng på fråga 3 alltså näst högst av de undersökta 

arbetsplatserna. Detta visar att informationsutbyte existerar i relativt höga nivåer i 

arbetslaget. Däremot får P1 det sämsta jämförda resultatet på fråga 4. Innebörden av 

poängen beskriver att det förekommit störningar eller fel någonstans i 

kommunikationsprocessen. Tänkbara scenarier skulle kunna vara antingen att 

kodningen hos sändaren är slarvigt utförd eller att budskapet misstolkas hos mottagaren. 

Vidare redovisas en incitamentkvot på 1,37 som är näst sämst vilket kan kopplas till 

fråga 4. Detta anser vi vara missvisande eftersom incitamentkvotpoängen inte redogör 

för hela projektet utan enbart för en del av projektet. 
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P3 får de högsta utmätta poängen, satt i relation till de andra arbetsplatserna för 

samtliga frågor som är relaterade till kommunikation. Han beskriver sig själv som rak, 

ärlig och en beslutshavare som får som han vill för det mesta. I intervjun får författarna 

intrycket av en platschef med god kommunikationsförmåga som kodar sina budskap på 

ett sätt som lämnar mottagaren små chanser till misstolkning. Innan P3:s position som 

platschef har han varit både snickare och arbetsledare vilket ger vederbörande en 

grundlig förståelse till de olika funktioner som finns på en byggarbetsplats. Detta leder 

till ett engagemang till medarbetarna och en kommunikatorisk fördel med tanke på den 

garngong som finns inom byggbranschen. De kommunikationsrelaterad poängen 

återspeglar också de övriga poäng som P3 har fått. Vidare erhåller P3 den högsta 

incitamentkvoten vilket kan ha att göra med den skickliga kommunikatorn som P3 är.  

 

För frågorna 4-6 och 10 får P2 en hög poäng. Den höga poängen visar på en 

kommunikativt skicklig platschef. P2 beskriver sig själv som en ledare som alltid 

försöker jobba på den svagaste länken vilket betyder att en skicklighet för 

kommunikation är av betydande karaktär. Ur fråga 3 utvinns ett lägre men fortfarande 

bra poäng. Den sämre poängen kan ha att göra med störningar i 

kommunikationskanalen eller i själva paketeringen. Den långa erfarenhet som P2 har 

bakom sig bidrar självklart till de höga kommunikationsrelaterade poängen och inte 

minst incitamentkvoten som är den högst uppmätta. 

6.4 Platschefens kompetens 

Kompetensrelaterade enkätfrågor: 7, 15, 16, 17, 18 

 

Kompetensen hos platschefen är viktigt för ett produktivt arbetslag. Enkätfrågorna visar 

arbetslagens åsikt om sin platschefs kompetens. I tidigare kapitel nämns det att 

kompetens inte bara avser det byggtekniska kunnandet hos en person, utan även 

förmågan att handskas med människor.  

 

P1 erhöll relativt låga poäng på frågor som avser planeringen av arbetet, (materialflytt 

och samordning), som kan förklaras av den ringa erfarenheten i rollen som platschef. 

Samma frågor ger det högsta betyget till P4 som har en längre erfarenhet samt ett 

arbetsupplägg som ger mer tid åt att sitta på kontoret och planera inför framtiden. P3 

erhåller överlägset högst betyg när det kommer till det byggtekniska kunnandet och kan 

relateras till dennes långa snickarbakgrund. P3 visar sig även överlägsen i att bereda 

vägen för sina arbetare på bästa sätt, där P1 också erhåller en hög poäng. Detta visar att 

de har en relationsrelaterad roll till sina arbetare och gör allt för att arbetarna ska lyckas. 

6.5 Team 

Teamrelaterade enkätfrågor: 9, 14 

 

Arbetslagens tidigare tid tillsammans är mycket varierande projekten emellan. A2 och 

A3 har jobbat tillsammans i 5-6 år medan A1 och A4 har 2 nya arbetslag. P2 berättar att 

i slutändan är det yrkesarbetarnas prestation som avgör huruvida ett projekt går bra eller 

dåligt. Innebörden av de orden visar att laganda och en sammansatt grupp spelar stor 

roll för att få en produktiv arbetsplats.  

 

A2 når en hög poäng på enkätundersökningen angående stämningen på arbetsplatsen. I 

och med att A2 länge har hållit ihop under flertalet projekt skulle arbetslaget kunna 

identifieras som ett team. A2 har erhållit en hög incitamentkvot vilket är ett av kraven 
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för ett högpresterande team. Även det ömsesidiga ansvar medarbetarna har och de 

förtroende de har till varandra, vilket P2 understryker i intervjun, visar på ett team. 

Återigen kan den höga incitamentnivån, som A2 erhåller, kopplas till ett fungerande 

team. Även A3 erhåller höga poäng på fråga 9 (initiativförmåga) och 14. A3 har arbetat 

i samma grupp i cirka 5-6 år vilket visar att medarbetarna har förtroende för varandra 

och litar på varandras kompetens. Författarna får intrycket av att P3 har tydlig ledarroll 

där han fattar de flesta beslut. Detta skulle i sådant fall betyda att A3 lutar mer åt att vara 

en arbetsgrupp än ett team. 

 

 

Varken A1 eller A4 har någon tidigare erfarenhet av varandra arbetslagen emellan. Trots 

detta gör arbetsledningen med hela arbetslaget ett bra jobb. Fråga 14 (stämning på 

arbetsplats) visar en något sämre men fortfarande hög poäng vilket betyder att det finns 

en positiv inställning och ett potentiellt team som gryr.  

 

6.6 Felkällor (omständigheter som leder till svårdragna slutsatser) 

Resultatet nämner svårigheter i produktivitetsmätningarna och problematiken vid 

jämförelsen av de olika arbetsplatserna. De faktorer som ger en orättvis och något 

snedvriden bild påverkar inte bilden av platscheferna var och en för sig. Svårigheter 

med att mäta ren produktivitet, bakåt i tiden, påverkas av en bristande dokumentation 

och avsaknad av information på arbetsplatserna. Detta blir tydligare efter att ha besökt 

de olika projekten. Arbetslaget har helt enkelt en hög fokus på att faktiskt jobba. Det 

hade varit genomförbart att mäta produktiviteten för ett enskilt moment, om 

platscheferna hade blivit underrättade i god tid innan momentet och på så sätt kunnat 

föra anteckningar. I nuläget används istället incitamentkvoten som ett mått på hur 

produktiv en arbetsplats är. Problematiken med metoden är att projekten har olika start 

och slutdatum. Incitamentkvoten visar hur arbetslaget ligger till i nuläget. 

Efter att ha intervjuat samtliga platschefer, märktes även problematiken med 

jämförelsen då projekten skiljer sig en hel del. Bostadsrättslägenheter och små 

hyreslägenheter där form och storlek varierar ger platscheferna olika förutsättningar. 
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7 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet som återkopplas till teorikapitlet. 

Platschefernas starka sidor lyfts fram. 

 

Studiens syfte är att redovisa hur en platschef kan påverka produktiviteten och studera 

vilka faktorer som ligger bakom en bra kontra dålig produktivitet.  

 

Produktivitet är ett mycket komplext och svårbehandlat ämne. Som kapitlet om felkällor 

tar upp förekommer det olika störningar och förhållanden som är unika för varje projekt. 

Det är även svårt att mäta total produktivitet då yrkesarbetarnas insats kan påverkas av 

underentreprenörer även vid god planering och samordning av platschefen. En mer 

rättvis bild av produktivitet på arbetsplatserna kunde ha redovisats vid en jämförelse av 

avslutade projekt.  

 

 Platschefen som ledare: Yrkesarbetarna tycks visa respekt och trygghet för sin 

platschef när denne är erfaren och trovärdig. P2 med sin långa erfarenhet och P3 

med sin snickarbakgrund erhöll högst poäng. Goda poäng erhölls även av den 

oerfarna P1 vilket kan förklaras med den orädda stilen och det förtroende som 

yrkesarbetarna tycks ha för denne platschef. P2 och P3 menar i intervjun att de 

inte känner av någon stress vilket kan vara en bidragande faktor till den trygghet 

och förtroende som yrkesarbetarna känner för platscheferna. 

 Kommunikation: Studien visar att de platschefer som är ute större delen av sin 

arbetsdag kan ha en bättre förmåga att kommunicera med sina medarbetare och 

på så sätt öka produktiviteten. De platschefer som fått högst incitamentkvot har 

också erhållit högsta poäng på enkätundersökningen det vill säga P2 och P3. 

 Platschefens kompetens: Yrkesarbetarna tenderar att tycka att P2 och P3 har 

den största kompetensen på grund av lång erfarenhet samt ett stort byggtekniskt 

kunnande. P1 uppvisar goda tendenser trots sin ringa erfarenhet. P4 tycks ha en 

mycket god planeringsförmåga vilket kan ha att göra med den tid som P4 

spenderar på kontoret. 

 Team: De arbetslag som har utfört flertalet projekt tillsammans har tendens att 

bilda ett team eller en stark arbetsgrupp, något som visar sig då A2 och A3 har 

jobbat tillsammans längre än A1 och A4.  

 

Författarna har kommit fram till följande: 

 Mycket spenderad tid ute i produktionen skapar en god kommunikation vilket 

kan leda till en högre produktivitet 

 Platschefen bör sträva efter att skapa en stark sammanhållning i gruppen vilket i 

sin tur kan leda till ett team eller en stark arbetsgrupp som upprätthåller god 

stämning på arbetsplatsen 

 En tydlighet och trovärdighet gör att ledaren fungerar som en bra förebild för 

yrkesarbetarna och återspeglar yrkesarbetarnas prestation som avser 

slutproduktens kvalitet 

 Erfarenhet och byggteknisk kompetens som erhålls med tiden ger yrkesarbetarna 

trygghet och respekt gentemot platschefen  

 

Inför framtida studier rekommenderar författarna att studera färdigställda projekt för att 

erhålla en mer rättvis bild av byggarbetsplatserna och produktiviteten. Vid jämförelse av 

enstaka moment bör forskaren studera resultaten i realtid.  



   

 

27 

8 Referenser 

8.1 Böcker 

Liukkonen, P. (1992). Ökad produktivitet – en fråga om att engagera personalen och 

använda tiden rätt. Stockholm: SAFs förlagsservice. ISBN 91 7152 629 3. 

 

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning (3:e 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Eliasson, G., Samuelson, L. A. (1991). Produktivitet och lönsamhet. Lund: Författarna 

och studentlitteratur. ISBN 91-44-33971-2. 

 

Eriksson, G., Liukkonen, P., Siven, C-H. (1993). Produktivitet & 

produktivitetsutveckling. Stockholm: SAF. ISBN 91 71512 675 7. 

 

Helling, J. (1992). Världsmästarna – En ny generation av tillverkningsföretag. 

Stockholm: Sellin 

 

Levering, R. (1988). A great place to work. New York: Avon Books.  

 

Drucker, P. (1988). Drucker om manegement. Stockholm: Svenska Dagbladet. 

 

Lind, H. & Song, H-S (2012). Dålig produktivitetsutveckling – Ett faktum eller ett 

mätfel. Stockholm: Sveriges Byggindustrier. 

 

Arnold, J., Silverster, J., Patterson, F., Robertson, I., Cooper, C., Burnes, B. (2005). 

Work Psychology – Understanding Human Behaviour in the Workplace. Harlow: 

Pearson Education Limited. ISBN 0 273 65544 2. 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

Kylén, Jan-Axel (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. 1. uppl. Stockholm: 

Bonnier utbildning 

Vroom, Victor Harold & Jago, Arthur G. (1988). The new leadership: managing 

participation in organizations. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall 

Belson, William A. (1981). The design and understanding of survey questions. 

Aldershot: Gower 

SOU 2002:115, Skärpningsgubbar, Om konkurrensen, kvalitén, kostnaderna och 

kompetensen i byggsektorn, Statens offentliga utredningar, Stockholm 

 

SOU 2009:6, ”Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande 

”Skärpning gubbar!” Statens offentliga utredningar, Stockholm 

 

SBUF 09:02, Platschefens påverkan på riskhantering i projekt, Informationsblad 



   

 

28 

SBUF 00:08, Tre nycklar till framgångsrik byggproduktion - förtroende, tydlighet och 

stöd, Informationsblad 

 

SBUF 96:16, Produktivitetsmätning på byggarbetsplatsen, Informationsblad 

 

8.2 Forskningsstudier 

 

Josephson, P-E., Räisänen, C., Lindström, M., Luvö, B. (2013). Sveriges bästa 

platschefer – Verklighetens förnyare. Stockholm: Sveriges Byggindustrier. 

8.3 Intervjuer 

Platschef 1, Peab, Örebro 140227 

 

Platschef 2, Peab, Örebro 140225 

 

Platschef 3, Peab, Örebro 140304 

 

Platschef 4, Peab, Örebro 140224 

 

Frederik Johannesson, Byggnads, Örebro 140417, 140516 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

Bilaga 1 
 
Intervjuunderlag 
 

 Beskriv din bakgrund.  

-Utbildning, erfarenhet, ålder, tidigare arbetsuppgifter. 

 Beskriv din roll på bygget. 

 Arbetsuppgifter? 

-Ekonomi 

-Samordning 

-Kontroll av arbetet 

-Materialbeställning 

-Logistik 

-Tidplan 

 Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna? 

-Vad skulle du vilja ha mer tid till? 

-Vad skulle du vilja delegera ut till någon annan? 

 Vad händer innan byggstart? Under pågående bygge? 

 Vem planerar utformningen av byggarbetsplatsen? Hur planeras den? 

 Vem upprättar tidplanen? 

-Vad händer vid förseningar? 

 Är man med och påverkar i projekteringen? 

 Hur startas varje dag?  

-Morgonmöten 

-Information 

-Planeras nästkommande dag/vecka? 

 Hur många arbetsledare finns det? Deras roll? 

 Beskriv relationen till hantverkarna. 

-Jobbar man ofta med samma gubbar? 

-Hur uppfattas du som ledare av medarbetarna? 

 Är jobbet stressigt?  

-Hur påverkar detta dig? 

-Hur hanterar du stress? 

-Tar du med dig jobbet hem? 

 Beskriv en produktiv arbetsplats. Hur har det gått i produktionen? 

 Vad är produktivitet för dig? 

 Vad har gått bra kontra dålig? 

 Har du någon ledarskapsutbildning? 

 Trivs du på jobbet?  

 Beskriv din ledarstil. Starka/svaga sidor?  

 

 

 



   

 

   

Bilaga 2 

Enkätundersökning 
Denna enkät undersöker yrkesarbetarnas relation till arbetsledningen där svaren 

kommer redovisas i ett examensarbete i form av en studie om produktivitet på en 

byggarbetsplats. Enkäten är anonym. 

 

Kryssa för den ruta på en skala 1-5 som du tycker passar bäst för varje påstående. 

1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket bra. 

Nr.  1   2   3   4  5  

1. Jag är stressad på min arbetsplats. 

 

 

2. Jag känner mig trygg med min arbetsledning. 

 

 

3. Direktiven jag får från platschefen är tydliga och lätta att förstå. 

 

 

4. Jag vet hela tiden vad jag ska göra härnäst. 

 

 

5. Min platschef har god kommunikation med mig. 

 

 

6. Den nödvändiga utrustningen för att utföra mitt jobb finns till 

mitt befogande på arbetsplatsen. 

 

7. Jag måste flytta byggmaterialet många gånger innan jag ska 

använda det. 

 

8. Jag har respekt för min arbetsledning. 

 

 

9. Jag tar egna initiativ när jag gjort klart mitt moment. 

 

 

10. Det finns utrymme för påverkan av arbetsupplägget. 

 

 

11. Det som jag får vara med och påverka visar sig sedan under 

byggprojektets gång. 

 

12. Min platschef är ute på bygget mycket som en hjälpande hand. 

 

 

13. (Följdfråga till fråga 12) Detta tycker jag är bra. 

 

 

14. Stämningen på min arbetsplats är positiv. 

 

 

15. Mitt arbete påverkas mycket utav krockar med 

underentreprenörer. 

 

16. Jag tycker min arbetsledning har god teknisk kompetens. 

 

 

17. Jag tycker min arbetsledning har god förmåga att samordna 

arbetet. 

 

18. Min arbetsledning gör allt för att bereda vägen för mig på bästa 

sätt. 

 

 

19. Jag är mån om att mina arbetsuppgifter utförs korrekt. 

 

 



   

 

   

20. Jag är mån om kvaliteten på slutprodukten. 

 

 

 


